
שם החברה
היתר 
עסקה

רכישת 
ח"אג

קניית מניות

מותרתמותרתישאאורה

אסורהמותרתישאבגול

מותרתמותרתישאביב ארלון

מותרתמותרתישאביב בניה

מותרתמותרתישאברות

מותרתמותרתישאגוד הנפקות

מותרתמותרתישאדגר השקעות

אסורהמותרתישאדמה

אסורהאסורהאיןאל-אדרי

אסורהאסורהאיןסי אנרגיה.פי.או

מותרתמותרתישיר-אול

אסורהאסורהאיןאופטיבייס

מותרתמותרתישאופל בלאנס

אסורהאסורהאיןאורביט

אסורהאסורהאיןאורבנקורפ

מותרתמותרתישאורון קבוצה

אסורהאסורהאיןאורמת טכנו

מותרתמותרתישאורן

אסורהאסורהאיןאורשי

מותרתמותרתישאזורים

מותרתמותרתישאי אס אר אר

מותרתמותרתישאידיבי פתוח

מותרתמותרתישאיידיאו גרופ

 ח"תאריךעדכוןחלקיכגניסןתשע ©ל"פהחוקהבינ"פחוקימדינתישראלוהןע"הןע,פדיןתורה"רלכלכלהותורההןע"כלהזכויותעלהטבלהועלזכותהשימושבנתוניםהמופיעיםבהשמורותלמכוןכת



שם החברה
היתר 
עסקה

רכישת 
ח"אג

קניית מניות

מותרתמותרתישאיידיאיי הנפקות

מותרתמותרתישאיירפורט סיטי

מותרתמותרתישאינטרנט זהב

מותרתמותרתישאלביט הדמיה

מותרתמותרתישאלביט טכנ

אסורהאסורהאיןאלביט מערכות

מותרתמותרתישאלבר

מותרתמותרתישאלדן תחבורה

מותרתמותרתישאלומיי קפיטל

אסורהמותרתישאלון רבוע כחול

מותרתמותרתישאלוני חץ

מותרתמותרתישאלמוגים החזקות

אסורהאסורהאיןאלעזרא

מותרתמותרתישאלקו

מותרתמותרתישאלקטרה

מותרתמותרתישן"אלקטרה נדל

אסורהאסורהאיןן"אלרוב נדל

אסורהאסורהאיןאלרן השקעות

אסורהאסורהאין(ש)ן "אלרן נדל

(פולאר תקשורת)פי השקעות .אר.אם מותרתמותרתיש

מותרתמותרתיש.י'ג.די.אמ

מותרתמותרתישאמות

אסורהאסורהאיןאמיליה פיתוח

 ח"תאריךעדכוןחלקיכגניסןתשע ©ל"פהחוקהבינ"פחוקימדינתישראלוהןע"הןע,פדיןתורה"רלכלכלהותורההןע"כלהזכויותעלהטבלהועלזכותהשימושבנתוניםהמופיעיםבהשמורותלמכוןכת



שם החברה
היתר 
עסקה

רכישת 
ח"אג

קניית מניות

מותרתמותרתישאנגל משאבים

מותרתמותרתישאנלייט אנרגיה

מותרתמותרתחברה זרהאנקור פרופרטיס

מותרתמותרתישאספן גרופ

מותרתמותרתישאפקון החזקות

אסורהאסורהאיןן"אפריל נדל

מותרתמותרתישאפריקה השקעות

מותרתמותרתישאפריקה מגורים

מותרתמותרתישאפריקה נכסים

מותרתמותרתישאקסטל לימיטד

מותרתמותרתיש(ש)ארזים

מותרתמותרתישארקו החזקות

מותרתמותרתישאשדר

מותרתמותרתישאשטרום נכסים

מותרתמותרתישאשטרום קבוצה

מותרתמותרתישיאיר.ב

מותרתמותרתישבוני תיכון

מותרתמותרתישבזק

מותרתמותרתישבי קומיונקיישנס

אסורהמותרתישביג

מותרתמותרתישביטוח ישיר

מותרתסדרות ח ט כב מותרותישבינלאומי הנפקות

מותרתמותרתישבית הזהב

 ח"תאריךעדכוןחלקיכגניסןתשע ©ל"פהחוקהבינ"פחוקימדינתישראלוהןע"הןע,פדיןתורה"רלכלכלהותורההןע"כלהזכויותעלהטבלהועלזכותהשימושבנתוניםהמופיעיםבהשמורותלמכוןכת



שם החברה
היתר 
עסקה

רכישת 
ח"אג

קניית מניות

אסורהאסורהאיןבראק אן וי

מותרתמותרתישברוקלנד

מותרתמותרתישברם תעשיות

מותרתמותרתישברן

אסורהמותרתישבתי זיקוק

אסורהאסורהאיןאיי.אפ.י'ג

מותרתמותרתיש(ש)גאון אחזקות

אסורהאסורהאיןגאון קבוצה

אסורהאסורהאיןגב ים

אסורהאסורהאיןגולד

אסורהאסורהאיןגזית גלוב

אסורהאסורהאיןגינדי השקעות

מותרתמותרתישגירון פיתוח

מותרתמותרתישגלובל כנפיים

אסורהאסורהאין(ש)גמול השקעות

מותרתמותרתישדה זראסאי גרופ

מותרתמותרתישדה לסר

אסורהאסורהאיןדוניץ

אסורהמותרתישדור אלון

מותרתמותרתישדורסל

מותרתמותרתישדיסקונט

מותרתמותרתישדיסקונט השקעות

אסורהאסורהאיןדיסקונט מנפיקים

 ח"תאריךעדכוןחלקיכגניסןתשע ©ל"פהחוקהבינ"פחוקימדינתישראלוהןע"הןע,פדיןתורה"רלכלכלהותורההןע"כלהזכויותעלהטבלהועלזכותהשימושבנתוניםהמופיעיםבהשמורותלמכוןכת



שם החברה
היתר 
עסקה

רכישת 
ח"אג

קניית מניות

אסורהאסורהאיןדלק אנרגיה

אסורהמותרתישדלק קבוצה

מותרתמותרתישדלק קידוחים יהש

מותרתמותרתישדלשה קפיטל

אסורהאסורהאיןדלתא

מותרתמותרתישדמרי

מותרת ואילך בלבד2015מ ישדקסיה ישראל הנפ

אסורהמותרתישדרבן

אסורהמותרתישהוט

מותרתמותרתישהכשרה חב לביטוח

אסורהאסורהאיןהכשרת הישוב

מותרתמותרתישהלמן אלדובי גמל

אסורהמותרתיש365המשביר 

מותרתמותרתישהפניקס גיוסי הו

מותרתמותרתישהראל הנפקות

מותרתמותרתחברה זרהי'ג.סי.וו

אסורהאסורהאיןוואן טכנולוגיות

מותרתמותרתישווטרסטון

מותרתמותרתישבוקס-וויי

אסורהאסורהאיןוונטייז

אסורהאסורהאיןוורטון פרופרטיז

מותרתמותרתישוילאר

מותרתמותרתישויקטורי

 ח"תאריךעדכוןחלקיכגניסןתשע ©ל"פהחוקהבינ"פחוקימדינתישראלוהןע"הןע,פדיןתורה"רלכלכלהותורההןע"כלהזכויותעלהטבלהועלזכותהשימושבנתוניםהמופיעיםבהשמורותלמכוןכת



שם החברה
היתר 
עסקה

רכישת 
ח"אג

קניית מניות

מותרתמותרתישויתניה

אסורהאסורהאיןחברה לישראל

אסורהאסורהאיןנדלן' ג'חג

מותרתמותרתישחלל תקשורת

מותרתמותרתישחממה סחר

מותרתמותרתישחנן מור

אסורהמותרתישחשמל

אסורהמותרתישטאואר

מותרתמותרתישטמפו משקאות

אסורהמותרתישחברה לדלק-טן

מותרתמותרתיש(קרדן רכב)יו טי אס 

מותרתמותרתחברה זרהסי.אר.איי.יו

מותרתמותרתישיואל

מותרתמותרתישיוניברסל מוטורס

מותרתמותרתישיוניטרוניקס

מותרתמותרתישירושלים הנפקות

אסורהמותרתישישפרו

מותרתמותרתישישראל קנדה

מותרתמותרתישישראמקו יהש

מותרתמותרתישישרוטל

מותרתמותרתישישרס

אסורהסדרה ה מותרת(לסדרה ה)יש כיל

מותרתמותרתישכלכלית ירושלים

 ח"תאריךעדכוןחלקיכגניסןתשע ©ל"פהחוקהבינ"פחוקימדינתישראלוהןע"הןע,פדיןתורה"רלכלכלהותורההןע"כלהזכויותעלהטבלהועלזכותהשימושבנתוניםהמופיעיםבהשמורותלמכוןכת



שם החברה
היתר 
עסקה

רכישת 
ח"אג

קניית מניות

מותרתמותרתישכלל עסקי ביטוח

מותרתמותרתישכללביט

אסורהמותרתישכנפיים

מותרתמותרתישלאומי

מותרתמותרתישלודן

אסורהאסורהאיןלוזון קבוצה

מותרתמותרתיש(ש)לוי

אסורהאסורהאיןלוינשטין הנדסה

אסורהאסורהאיןלוינשטין נכסים

אסורהאסורהאיןלידר השקעות

מותרתמותרתיש(ש)ליטו גרופ 

מותרתמותרתישלייטסטון

מותרתמותרתישמבני תעשיה

מותרתמותרתישמגדל ביטוח הון

מותרתמותרתישמגדלי ים תיכון

אסורהמותרתישמגה אור

מותרתמותרתישמגוריט

מותרתמותרתישמויניאן לימיטד

מותרתמותרתישמזרחי טפחות

מותרת ואילך40סדרה ישמזרחי טפחות הנפ

אסורהאסורהאיןמטומי

אסורהמותרתישמידאס השקעות

מותרתמותרתישמיטב דש השקעות

 ח"תאריךעדכוןחלקיכגניסןתשע ©ל"פהחוקהבינ"פחוקימדינתישראלוהןע"הןע,פדיןתורה"רלכלכלהותורההןע"כלהזכויותעלהטבלהועלזכותהשימושבנתוניםהמופיעיםבהשמורותלמכוןכת



שם החברה
היתר 
עסקה

רכישת 
ח"אג

קניית מניות

אסורהאסורהאיןמירלנד

מותרתמותרתישמישורים חברה פת

מותרתמותרתיש.מליבו אינווסט

אסורהמותרתישמליסרון

אסורהמותרתישממן

מותרתמותרתישמנורה מב הון

מותרתמותרתישמנורה מב החזקות

מותרתמותרתישמניבים ריט

מותרתמותרתישמנרב

מותרתמותרתישמנרב פרויקטים

אסורהאסורהאין(ש)ורס'מעין ונצ

מותרתמותרתישמצלאוי

מותרתמותרתישמרכנתיל הנפקות

מותרתמותרתישנאוי

מותרתמותרתישנאויטס מימון

מותרתמותרתישנאוסיטי

מותרתמותרתישנובל אסטס

אסורהאסורהאיןנורסטאר החזקות

אסורהמותרתישנייר חדרה

מותרתמותרתישנכסים ובנין

מותרתמותרתישנמקו ריאלטי

מותרתמותרתישנץ קבוצה

מותרתמותרתישנתנאל גרופ

 ח"תאריךעדכוןחלקיכגניסןתשע ©ל"פהחוקהבינ"פחוקימדינתישראלוהןע"הןע,פדיןתורה"רלכלכלהותורההןע"כלהזכויותעלהטבלהועלזכותהשימושבנתוניםהמופיעיםבהשמורותלמכוןכת



שם החברה
היתר 
עסקה

רכישת 
ח"אג

קניית מניות

מותרתמותרתחברה זרהרן'סאות

מותרתמותרתישסאמיט

מותרתמותרתישסאני תקשורת

מותרתמותרתישסטרוברי

מותרתמותרתישן"סלע קפיטל נדל

מותרתמותרתישסלקום

מותרתמותרתישספנסר אקוויטי

אסורהאסורהאיןסקייליין

אסורהאסורהאיןעזריאלי קבוצה

מותרתמותרתישפולאר השקעות 

מותרתמותרתישפועלים הנפקות

אסורהאסורהאיןפורמולה מערכות

אסורהמותרתישפז נפט

אסורהאסורהאיןפטרוכימיים

מותרתמותרתישפלאזה סנטרס

אסורהמותרתישפלסטו קרגל

מותרתמותרתישפנינסולה

מותרתמותרתישפרטנר

אסורהאסורהאיןפרידנזון

אסורהאסורהאיןפריון נטוורק

מותרתמותרתישפרשקובסקי

מותרתמותרתישפתאל אירופה

מותרתמותרתישוזן נכסים'צ

 ח"תאריךעדכוןחלקיכגניסןתשע ©ל"פהחוקהבינ"פחוקימדינתישראלוהןע"הןע,פדיןתורה"רלכלכלהותורההןע"כלהזכויותעלהטבלהועלזכותהשימושבנתוניםהמופיעיםבהשמורותלמכוןכת



שם החברה
היתר 
עסקה

רכישת 
ח"אג

קניית מניות

מותרתמותרתישצור

מותרתמותרתישצמח המרמן

מותרתסדרה ח מותרתיש לסדרה ח בלבדצרפתי

מותרתמותרתישקופרליין

מותרתמותרתישקורנרסטון 

אסורהאסורהאיןקייביאס אסאואר

מותרתמותרתישקליין קבוצה

מותרתמותרתיש.וי.קרדן אן

מותרתמותרתישן"קרדן נדל

מותרתמותרתישקרסו מוטורס

מותרתמותרתישרבד

אסורהמותרתישן"רבוע כחול נדל

אסורהאסורהאיןרבל

אסורהאסורהאין(ש)רגנסי

מותרתמותרתישרוטשטיין

אסורהאסורהאין1ריט 

מותרתמותרתישרילייטד

אסורהמותרתישרכבת ישראל

מותרתמותרתישרפק

מותרתמותרתישרציו מימון

מותרתמותרתישרקח

מותרתמותרתיששופרסל

אסורהאסורהאיןשטראוס גרופ

 ח"תאריךעדכוןחלקיכגניסןתשע ©ל"פהחוקהבינ"פחוקימדינתישראלוהןע"הןע,פדיןתורה"רלכלכלהותורההןע"כלהזכויותעלהטבלהועלזכותהשימושבנתוניםהמופיעיםבהשמורותלמכוןכת



שם החברה
היתר 
עסקה

רכישת 
ח"אג

קניית מניות

אסורהאסורהאיןשיכון ובינוי

אסורהאסורהאיןשלמה החזקות

מותרתמותרתיששלמה נדלן

מותרתמותרתיששנפ

מותרתמותרתיששפיר הנדסה

מותרתמותרתישתדיראן הולדינגס

אסורהאסורהאיןתיא השקעות

מותרתמותרתישתמר פטרוליום

מותרתמותרתישתעשיה אוירית

 ח"תאריךעדכוןחלקיכגניסןתשע ©ל"פהחוקהבינ"פחוקימדינתישראלוהןע"הןע,פדיןתורה"רלכלכלהותורההןע"כלהזכויותעלהטבלהועלזכותהשימושבנתוניםהמופיעיםבהשמורותלמכוןכת


